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018 yılını kapsayan ortak küresel kampanyanın bir 
parçası olarak Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü 
ve Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü, çocuk 

işçiliğine son verilmesi ve genç çalışanlar için iş sağlığı ve 
güvenliğinin iyileştirilmesi ihtiyacına odaklanmaktadır.

Tüm çocukların çocuk işçiliğinin her türünden uzak 
olma ve tüm çalışanların sağlıklı ve güvenli işyerlerinde 
çalışma hakkı vardır. Dünya genelinde, 541 milyon genç 
çalışan (15 - 24 yaşları arasında) küresel iş gücünün 
yüzde 15’ini oluşturmaktadır. Yetişkin çalışanlara 
(24 yaş üzeri)  kıyasla genç çalışanlar yüzde 40 daha 
fazla ölümle sonuçlanmayan mesleki kazaya maruz 
kalmaktadır ve işyerindeki tehlikeler hayatlarına yönelik 
tehdit oluşturabilmektedir. Dünya genelinde yaklaşık 
(5-17 yaşları arasında) 152 milyon çocuk işçi vardır 
ve bu çocukların 73 milyonu doğası ya da yapıldığı 
koşullar bakımından tehlikeli olan işlerde yer almaktadır. 
Tehlikeli işlerde çocuk işçiliğinin ve çocuklarla genç 
işçiler arasında işle ilgili yaralanma ve sağlık sorunları 

oranlarının yüksekliğinin ardında pek çok farklı etken 
yatmaktadır. Kesin olan tek şey, bu konularda daha fazla 
şeyin yapılabileceği ve yapılması gerektiğidir.

Kampanyanın amacı, Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerinden (SDG) Hedef 8.8: 2030 yılına kadar 
“çalışanların haklarının korunması ve tüm çalışanlar için 
güvenli ve emniyetli çalışma ortamlarının geliştirilmesi” 
ve Hedef 8.7: “…en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliğinin 
yasaklanması ve ortadan kaldırılmasını sağlamak için 
acil ve etkili önlemler alınması ve 2025 yılına kadar 
çocuk işçiliğinin tüm biçimleriyle sona erdirilmesi” 
kapsamındaki sonuçlara ulaşmak için atılan adımlara 
hız kazandırılmasıdır. Bu hedeflere ulaşılması için 
çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılmasına ve bilhassa 
genç çalışanlar için önleyici bir iş sağlığı ve güvenliği 
kültürünün geliştirilmesine yönelik yenilenmiş bir 
taahhüt ve bütüncül yaklaşımların ortaya konulmasına 
ihtiyaç vardır.

Genç çalışanlar ve çocuklar işyerindeki tehlikelere karşı 
daha savunmasızdırlar. Yetişkinlere kıyasla riskleri daha 
az değerlendirebilirler ve hala büyüme çağında oldukları 
için tehlikelere karşı daha savunmasız durumdadırlar. 
Elbette, çocukların gerekli yasal asgari çalışma yaşına 
ulaşmadıkları türden işleri yapmamaları gerekmektedir. 

Ancak, genel asgari çalışma yaşının üzerindeki ve 18 
yaşın altındaki çocuklar ile 24 yaşın altındaki genç 
çalışanlar, bedensel ve psiko-sosyal gelişimlerinin devam 
ettiği bir dönemdedirler. Gelişim aşamaları, sınırlı iş 
tecrübeleri ve iş becerilerindeki eksiklikler biraraya 
geldiğinde iş dolayısıyla zarara maruz kalma riskleri de 

 • Başta aşağıdaki maddeler olmak üzere, iş sağlığı 
ve güvenliği (İSG) ve çocuk işçiliğine ilişkin kilit ILO 
Sözleşmeleri’nin tüm ülkelerce onaylanmasının ve 
uygulanmasının teşvik edilmesi:

–  İş Sağlığı ve Güvenliği Sözleşmesi, 1981 (No. 155);
–  Tarımda Sağlık ve Güvenlik Sözleşmesi, 2001 
  (No. 184);
–  İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve 

Sözleşmesi, 2006 (No. 187);
–  Asgari Yaş Sözleşmesi, 1973 (No. 138); 
–  En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliği Sözleşmesi, 
  1999 (No. 182).

 • Tehlikeli işlerde çocuk işçiliğinin sonlandırılması ve 
genç çalışanların karşılaştıkları belirli iş sağlığı ve 
güvenliği risklerinin ele alınması için her düzeyde 
bütüncül stratejilerin geliştirilmesi.

 • Tüm çocuklara nitelikli eğitim sağlanması ve iş sağlığı 

ve güvenliğinin genel eğitim ve mesleki eğitim 
programlarına entegre edilmesi.

 • Tehlikeli işlerde çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi 
ve genç çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliğinin 
geliştirilmesi amacıyla iyileştirilmiş politika ve 
eylemlere yönelik kanıt temelinin güçlendirilmesi.

 • Genç çalışanların sendika üyeliğine erişim 
kazanmalarının ve örgütlenme, toplu sözleşme 
ve iş sağlığı ve güvenliği haklarını kullanmalarının 
sağlanması.

 • En küçük yaşlardaki çocukların özel hassasiyetlerinin 
ele alınması ve çocuk işçiliğine girmelerinin 
önlenmesi.

 • Genç çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliğinin 
iyileştirilmesi ve tehlikeli işlerde çocuk işçiliğinin 
sonlandırılması amacıyla işveren ve işçi örgütlerinin 
deneyiminden faydalanılarak daha güçlü bir üç taraflı 
eylem ortaya konması.



artmaktadır. Ayrıca, genç çalışanlar ve çocuklar, işyerinde 
tehlike ile karşılaştıklarında tüm çalışanlar arasında 
seslerini en az çıkarabilen grupta yer almaktadırlar.

Sonuç itibariyle, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği koşulları 
her yaştan çalışan için geliştirilmelidir, fakat özellikle de 
genç olmaları nedeniyle koşullardan orantısız şekilde 
olumsuz etkilenen çalışanlar için en ivedi biçimde ele 
alınmalıdır.

Tehlikeli işlerde çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi ve genç 
çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliğinin iyileştirilmesi, 

gelecek neslin çalışma hayatına üretken, adil bir şekilde 
ücretlendirilen ve sosyal adalet ve ekonomik büyümeye 
katkı veren çalışanlar olarak başlamalarını mümkün 
kılacaktır.

Aynı zamanda tüm çalışanlar için iş sağlığı ve 
güvenliğinin iyileşmesine ve ebeveynlerle aile üyelerinin 
geçim kaynaklarını güvence altına almaya yardımcı 
olarak çocuk işçiliğinin önlenmesine de katkıda 
bulunacaktır.

 • Çocuk işçiler asgari çalışma yaşına erişmedikleri 
her türlü işten çekilmeli ve nitelikli eğitime erişim 
kazanmalıdırlar. Her türlü çocuk işçiliğinin ortadan 
kaldırılmasına yönelik bütüncül yaklaşımın bir parçası 
olarak çocukların tehlikeli işlerde çalıştırılmasının 
önlenmesine öncelik verilmelidir. 2012 yılından bu 
yana ilerleme hızının azaldığı ve tehlikeli işlerde 
çalışma oranının arttığı en küçük yaşlardaki   
(5-11 yaş arası) çocuklara daha fazla dikkat 
gösterilmelidir. Çocukların çocuk işçiliğinde yer 
almaya devam ettikleri bir ortamda çocuk işçiliğini 
sonlandırmamız hiçbir zaman mümkün olmayacaktır.

 • Çocuklar için yasaklanan tehlikeli işlere yönelik 
hazırlanan ulusal listelerde işin doğası veya koşulları 
nedeniyle tehlikeli sayılan işler yer almalıdır.

 • 18 yaşın altında olan ve tehlikeli olarak belirlenmiş 
işlerde çalışan tüm çocuklar bu işlerden çekilmelidir. 
Şayet iş, doğası nedeniyle tehlikeliyse veya genel 
ya da ortamdan kaynaklanan bir risk varsa, çocuk 
işyerinden tamamen uzaklaştırılmalıdır.   

 Bu yapılamayan durumlarda, yasal asgari 
çalışma yaşının üzerindeki bir çocuğun, koruma 
amacıyla, işyerinde tehlikeli olmayan başka bir 
işe yönlendirilmesi gerekir. Her iki durumda da, 
çocuğun temel eğitimini tamamlama ve uygun olan 
durumlarda nitelikli mesleki eğitim ve öğretim  
alma hakkı vardır.

 • Üç taraflı anlaşma ile ulusal yetkili makamlar, sağlık, 
güvenlik ve ahlaklarının tam olarak korunması ve ilgili 
faaliyet alanında yeterli özel öğrenim veya mesleki 
eğitim görmeleri koşuluyla, 16 yaş ve üzerindekilerin 
tehlikeli işler listesinde yer alan işlerde çalışmalarına 
izin verebilir. Bu durum, genç çalışanların örneğin 
potansiyel olarak tehlikeli araçların kullanılmasını 
gerektirebilecek meslekleri öğrenmelerine imkân 
tanır. Fakat kişisel koruyucu donanım – işyerinde en 
son başvurulan koruma önlemi olmasının yanı sıra – 
çocuklar için uygun değildir: küçük bir baret yeraltı 
madenciliğini çocuk için kabul edilebilir bir iş kılmaz 
ya da küçük boy koruyucu tulum çocuğun güvenli  
bir şekilde tarım ilacı püskürtmesine izin vermez.

 • İlkesel olarak, 18-24 yaş arasındaki genç çalışanlar için 
de benzer hükümler geçerlidir, bu gençlerin tüm diğer 
çalışanlar gibi, sağlık ve güvenlikleri açısından yakın 
bir tehlike olması durumunda işi yapmayı reddetme 
hakları vardır. İzin verilen tehlikeli işleri yapmaları 
halinde risk yönetimi, gözetim ve eğitim açısından katı 
kurallar uygulanmalıdır.

 •  Tüm genç çalışanlar, her koşulda, faydalarına olacak 
şekilde önleyici bir iş sağlığı ve güvenliği kültürünün 
oluşturulmasını teşvik eden ve iş sağlığı ve güvenliği 
tehlikelerini tespit edip ortadan kaldırmaya çalışan 

ya da belirlenen tehlikelerin ortaya koyduğu riskleri 
yaşa uygun müdahaleler vasıtasıyla kontrol altına alan 
bütüncül bir stratejiyle korunmalıdırlar:

–  Genç çalışanlar işle ilgili görevlerine atanmadan 
önce temel İSG eğitimi almalıdırlar.

–  Genç çalışanlar yapacakları işe yönelik tam eğitim 
almalıdır ve kendilerine uygun iş başı gözetimi 
sağlanmalıdır.

–  Genç çalışanların sağlık ve güvenlikleri açısından 
yakın bir tehlike olması durumunda işi yapmayı 
reddetme hakları korunmalıdır.



Çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması ve gençler için iş sağlığı ve güvenliği 
koşullarının sağlanması yoluyla sağlıklı ve güvenli bir neslin inşasına 
yönelik ortak kampanya, ancak hepimiz üzerimize düşeni yaparsak 
başarıya ulaşacaktır.

Genç çalışanların sağlık ve güvenliğinin iyileştirilmesi ve çocuk işçiliğinin 
sona erdirilmesi küresel hareketine siz de katılın.

Daha ayrıntılı bilgi için;

www.ilo.org/safeday www.ilo.org/ChildLabourWorldDay

#GenerationSafe&Healthy
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